
 
 
Zápis z členské schůze Demagog.cz, z.s. konané dne 23.1.2020 
 
Dne 23.01.2020 se uskutečnila členská schůze spolku Demagog.cz, z.s. (dále jen „spolek“) za účasti              
členů spolku uvedených na přiložené listině přítomných, svolaná dne 20.12.2019 svolavatelem           
Petrem Gongalou. 
 
Na programu schůze byly tyto body: 
 

1. Úvodní slovo svolavatele, volba předsedajícího, volba zapisovatele. 

2. Schválení programu schůze 

3. Přijetí rezignací stávajících členů a zápis nových členů 

4. Předložení přehledu o majetku a závazcích spolku 

5. Představení a diskuse organizačních změn ve spolku 

6. Volba členů rady spolku 

7. Diskuse o budoucím rozvoji spolku 

1. Úvodní slovo svolavatele, volba předsedajícího, volba zapisovatele. 
 
V úvodu schůze svolavatel přítomné seznámil s důvody svolání schůze a navrhl volbu předsedajícího              
a zapisovatele. Jako předsedajícího pověřili přítomní Petra Gongalu, jako zapisovatele Pavla Buršíka. 
 
2. Schválení programu schůze 

Předsedající představil program schůze, který byl následně přítomnými členy schválen. 
Hlasování: 5 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
3. Přijetí rezignací stávajících členů a zápis nových členů 
 
Žádný ze stávajících členů spolku se nevzdal členství. Přítomní členové rady spolku dle čl. 5 stanov                
spolku jednomyslně schválili přijetí následujících nových členů: Václav Boháč, Petr Dvořák, Jan            
Fridrichovský, Ivana Hadbavníková, Jiří Rýdl, Tereza Stříteská, Jan Vlček. 
 
4. Předložení přehledu o majetku a závazcích spolku 
 
Předsedající předložil členům přehled o majetku a závazcích spolku za r. 2019. Ke dni 31.12.2019               
byly jediným majetkem spolku peněžní prostředky na bankovních účtech ve výši 349 196,83 Korun.              
Spolek neměl žádné závazky. 
 
5. Představení a diskuse organizačních změn ve spolku 
 
Předsedající připomněl probíhající organizační změny ve spolku, především plánovaný odchod          
koordinátora Pavla Buršíka. Poděkoval koordinátorovi za dosavadní práci a představil radou           
připravený plán změn, který spočívá v rozdělení koordinačních aktivit spolku mezi Petra Gongalu,             
dosavadního metodologa, a Terezu Stříteskou, dosavadní fundraiserku. Účastníci poté diskutovali          
důvody a implikace uvedených změn. 
 



 
6. Volba členů rady spolku 
 
Předsedající představil formát volby rady spolku a požádal o nominace kandidátů na členství v radě.               
Čtyři kandidáti se navrhli na členství v čtyřčlenné radě: Tereza Stříteská, Lenka Chudomelová, Ivana              
Procházková, Petr Gongala. Předsedající dal hlasovat o společné volbě těchto čtyř kandidátů, která             
byla následně členy schválena. 
Hlasování: 12 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 
7. Diskuse o budoucím rozvoji spolku 
 
Předsedající otevřel diskusi na téma budoucího rozvoje spolku. Klíčovými body byly: 

a) Širší využití audiovizuální produkce. Tvorba videí a publikace výstupů ověřování v podobě            
Demagog.tv. 

b) Lepší komunikace výstupů ověřování na sociálních sítích. 
c) Publikace e-mailového newsletteru. 
d) Rozvoj vedlejších aktivit spolku: grantové projekty, workshopy. 
e) Možné zavedení další hodnotící kategorie, “nepřesnost”. 
f) Ad hoc ověřování a články k aktuálním kauzám. 
g) Cílenější výběr diskusí a diskusních segmentů k ověřování. 

 
Po diskusi předsedající schůzi ukončil. 
 
 
Zapsal: Pavel Buršík 
 
 
 
 
 
 
Správnost a úplnost ověřil: 
 
 
V Praze dne 30.01.2020 .................................... 
                                                                                                                         Petr Gongala 
 
 
  



 
 
Přehled o majetku a závazcích 2019 
 
Demagog.cz, z.s. 
IČO: 05140544 
Tel.č.: 775 275 177 
Email: info@demagog.cz 
 Běžné účetní období 

(k 31.12.2019) 
Minulé účetní období 
(k 31.12.2018) 

A. Majetek   

01 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Kč 0 Kč 

02 Dlouhodobý hmotný majetek 0 Kč 0 Kč 

03 Finanční majetek 0 Kč 0 Kč 

04 Peněžní prostředky v hotovosti a cenin 0 Kč 0 Kč 

05 Peněžní prostředky na bankovních účtech 350 689,83 Kč 367 469,17 Kč 

06 Zásoby 0 Kč 0 Kč 

07 Pohledávky 0 Kč 0 Kč 

08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté 0 Kč 0 Kč 

09 Ostatní majetek 0 Kč 0 Kč 

10 Majetek celkem 350 689,83 Kč 367 469,17 Kč 

B. Závazky   

01 Závazky 0 Kč 0 Kč 

02 Úvěry a zápůjčky přijaté 0 Kč 0 Kč 

03 Závazky celkem 0 Kč 0 Kč 

99 Rozdíl majetku a závazků 350 689,83 Kč 367 469,17 Kč 

 
 
 
V Praze dne 23.1.2020  .................................... 
                                                                                                                           Petr Gongala  


